
Problemes TQE 2012  

 

Part de Termodinàmica Clàssica 

Gasos reals 

1. La taula que segueix llista les constants crítiques de l’aigua: 
 

Gas Tc / K Pc / atm Vm,c / l mol-1 

H2O 647.1 217.6 0.0560 

Considera que, en un procés industrial, la temperatura és de 775K i la seva pressió de 435 atm. 

Calcula, amb l’ajut del diagrama d’estats corresponents de dalt (i suposant que es pot aplicar 

per l’aigua en fase gas), quin volum ocupa un mol d’aigua en aquestes condicions. Compara el 

resultat amb el obtingut emprant l’equació d’estat del gas ideal i del gas de van der Waals. Els 

paràmetres de van der Waals per l’aigua són a=0.55 N m4mol-2 i b=30.6·10-6m3mol-1. Comenta 

els resultats obtinguts. 

 

 

Sol.: Tr = 1.2, Pr = 2, del diagrama es llegeix el punt (Pr,z)=(2.0,0.6) d’on 
Vm,r=1.57 i  Vm = 0.088 l mol-1; 

Emprant l’equació del gas ideal s’obté Vm(ideal)=0.146 l mol-1. L’error és d’un +65%. 
Emprant l’equació de van der Waals s’obté Vm(vdW)=0.081 l mol-1. L’error és d’un -8%. 

 

  



2. Els paràmetres crítics del nitrogen són els de la taula que segueix: 

Gas Tc / K Pc / atm Vm,c / l mol-1 

N2 126.1 33.46 0.0895 

Digues a quina temperatura i pressió el N2 es troba en el mateix estat corresponent que l’aigua 

en les condicions del problema anterior. Quin volum molar ocupa el gas N2 en aquestes 

condicions? 

Sol.: T=151.3K i P=67 atm. Vm,r=1.24 i  Vm= 0.111 l mol-1. 

3. En un procés industrial, cal escalfar nitrogen a 500 K a volum constant. El gas entra al reactor 
a 300 K i 100 atm, calcula la pressió per a l'estat final com a gas ideal i com a gas de van der 
Waals. Els paràmetres de van der Waals per aquest gas són a=1.360 dm6 atm mol-2 i b=3.913 
10-2 dm3 mol -1 

Sol: a) P=167 atm; b) P=183 atm 

4. A la figura de sota es representa el diagrama PV per l'aigua, on hi son representats una colla 

de punts.  

 
a) Quin nom reben cadascuna de les corbes continues? 

b) En quin estat es troba l'aigua en cadascun dels punts indicats al gràfic? 

c) Dibuixa de forma aproximada sobre el gràfic la forma que tindria la corba PV de van 

der Waals a 300 C. 

  



Sistemes oberts 

5. En una mescla de líquids A i B on la fracció molar de A és de 0.3713, els volums molars 

parcials de A i B són 188.2 cm3/mol i 176.14 cm3/mol, respectivament. Les masses moleculars 

de A i B són 241.1 g/mol i 198.2 g/mol. Quin serà el volum de la dissolució si la massa total es 

de 1.000 Kg? 

6. Es mesclen 80 ml d’etanol pur i 20 ml d’aigua pura líquida. Calculeu la densitat de la mescla 

(considereu volums no additius) 

 

 
Dades: ρ(H2O) = 1.0 g/ml, ρ(Etanol) = 0.789 g/ml, M(Etanol)=44 g/mol, M(H2O)=18 g/mol 

 

7. Considerant el diagrama de l’exercici anterior contesta: 

a) Quines proporcions d'aigua i etanol s'han de barrejar per tal d'obtenir 100 ml d'una 

mescla que contingui un 50% en massa d'etanol?  

b) Quin augment de volum experimentaria la mescla en cas d'afegir un ml d'etanol? 

 

8. (Exemple 9.3 Levine's Fisicoquímica Vol1 5th Ed) Utilitza la figura de sota per trobar els 

volums molars parcials de MgSO4 i aigua en una dissolució MgSO4(aq) de molalitat 0.1 mols/kg 

a 20 C i 1 atm. Troba també la molalitat per a la qual        
   i el seu valor en el límit de 

dilució infinita. 



 
Figura: Volum total d'una mescla de 1000 gr d'aigua i b mols de MgSO4 

 

Equilibri 

9. Si hom barreja CO(g) a 0.522 atm i Br2(g)a 0.656 atm, a 10ºC, per obtenir COBr2 i la pressió 

de la mescla, una vegada assolit l'equilibri, és de 0.789 atm, quin és el valor de Kp? Quin és el 

grau d'avenç de la reacció? Considera que la pressió de l'estat estàndard és P0=1 atm. 

10. Els valors de Gf
o en fase gas per al pentà i l'isopentà a 1000 K son 84.31 kJ/mol i 89.21 kJ-

mol, respectivament. Calcula les fraccions molars presents en una mescla d'aquests dos gasos 

a 1000K i una pressió total de 0.5 atm. 

11. Una mescla de N2 i H2 gasosos en la proporció en volum 1 a 3 es sotmesa, abans que 

reaccionin, a la pressió de 30 atm i a la temperatura de 450 C. Després es deixa reaccionar el 

sistema i, una vegada assolit l'equilibri, l’anàlisi química indica que hi ha un 6% de volum de 

NH3 gasós. 

  a) Calcula KP tot suposant que els gasos es comporten idealment. 
  b) Quin és el grau d'avenç de la reacció? Considera que la pressió estàndard es P0=1 atm. 

12. Determina el valor de la constant d'equilibri de la reacció  

 

 
         

 

 
                

a 650 K si hom sap que a 298 K el valor de KP és 822.2,  que per a la reacció  H0
r = -46.18 

kJ/mol i es coneixen els valors de CP següents: N2 = 29 J/K mol, H2 = 29 J/K mol, NH3 = 35 J/K 

mol. Perquè els valors de CP pel N2 i el H2 son iguals? 

  



Equilibri de fases i sistemes d'un sol component 

13. Designeu les fases i els components dels sistemes següents: 
a) Una mescla gasosa d'oxigen i nitrogen 

b) Una mescla de gas nitrogen i vapor d'aigua 

c) Una mescla de gel i aigua líquida 

d) Una mescla de pólvores de ferro i sofre 

e) Una barra de sulfur de ferro (II) sòlid 

Sol.: a) i b): p=1, c=2; c) p=2, c=1; d) p=2, c=2; e) p=1, c=1 

14. A partir de les dades del gràfic de l’exercici 4. representa de forma aproximada el diagrama 

de fases de l'aigua (la zona que es pugui) i assenyala-hi la posició els punts indicats al gràfic. 

15. Considera el diagrama de fases següent i respon raonadament: 

 
a) Què representen els punts A i B? 

b) Indica sobre el diagrama la posició de les diferents fases.  

c) Determina si la fase liquida és o no més densa que la fase sòlida, i si això es compleix 

independentment de la temperatura. 

d) Aquesta substància presenta sublimació a pressió estàndard. Indica quin dels dos 

punts P1 i P2 pot correspondre a la pressió d'una atmosfera.  

16. La pressió de vapor del SO2 sòlid és log  mm g   -
 8  . 

 
   0.      i la del SO2 líquid és 

log  mm g   -
  2 . 

 
  8.  8 . Calculeu la pressió i la temperatura corresponents al punt triple 

del diòxid de sofre. 

Sol.: T= 196.0 K; P= 11.08 mmHg 

17. La pressió de vapor del triiodur d'arseni te la forma log    -2   -
 8  

 
-  .0 log     2. 2 . 

Calculeu 

a) El punt d'ebullició normal 

b) l'entalpia d'ebullició a 500 K 

c) la pressió de vapor a 500 K. 

Sol.: a) T= 636 K; b) ΔH= 64.6 kJ mol-1; c) P= 4365 Pa 



18. El punt normal d'ebullició de l'etanol es de 78.3 C i a aquesta temperatura H0
vap= 38.9 

kJ/mol. A quina pressió caldria treballar per tal de fer bullir l'etanol a 25 C ? 

Nota:  
m

dP ΔH
=

dT TΔV
 

19. Calculeu el punt de fusió del gel sota una pressió de 400 atm si la densitat del gel val 

0.9917 g cm-3 i la de l'aigua 0.9998 g cm-3, ambdues a 273.15 K. L'entalpia de fusió del gel val 

333.5 J g-1.  

Sol.: T= 272.8 K 

20. El naftalè (C10 H8) fon normalment a 80ºC. La pressió de vapor del líquid és de 10 mmHg a 

85.8ºC i de 40 mmHg a 119.3ºC, i la del sòlid val 1 mmHg a 52.6ºC. Calculeu 

a) L'entalpia d'evaporació, l'entropia d'evaporació del líquid i el valor de la temperatura 

d'evaporació; 

b) la pressió de vapor a la temperatura fusió. 

c) Si suposem que les temperatures de fusió i del punt triple són idèntiques, calculeu 

l'entalpia de sublimació del sòlid i l'entalpia de fusió; 

Sol.:a) ΔH= 48.4 kJ mol-1; ΔS= 98.8 JK-1 mol-1 T= 489.6 K;  

b)  p= 7.6 mmHg c) ΔHsub= 70.8 kJ mol;-ΔHfus=22.4 kJ mol-1 

21. A sota es reprodueix el diagrama de fases per al CO2. Respon de forma raonada 

 
a) Indica la posició del punt crític i el punt triple 

b) Indica la posició de les temperatures normals de fusió, ebullició i/o sublimació, si 

s'escau. 

c) Comenta com afecta un augment de la pressió a la temperatura de fusió. Que en pots 

dir respecte les densitats del CO2 líquid i sòlid? 

  



22. El diagrama de fases de l'Heli és peculiar. Construeix el seu diagrama de fases el més acurat 

possible i de forma raonada a partir de les dades següents: 

a) l'heli líquid es pot trobar amb dues fases diferents, He I i He II. El canvi d'una fase 

liquida a l'altra es dóna a una temperatura al voltant de 2.2 K. 

b) la fase He II és la que es troba en equilibri amb el vapor a temperatures més baixes. 

c) la fase He I és més densa que la fase He II 

d) l'heli en estat sòlid existeix a temperatures molt baixes i per pressions per sota de 25 

atm no es fon 

e) l'entalpia de canvi de fase entre les fases He II i sòlida és pràcticament zero. 

f) l'Heli sòlid és més dens que l'heli líquid en qualsevol de les dues fases. 

g) la temperatura crítica de l'heli és de 5.2 K i la temperatura normal d'ebullició és de 

4.2K. 

  



Dissolucions. Mescles líquid-líquid. Destil·lació 

23. Els líquids A i B formen dissolucions ideals. A 27ºC i 100 mmHg, una dissolució de A i B té 

una fase vapor de composició yB= 0.2, que es comporta com un gas ideal. Calculeu: 

a) La pressió de vapor de B pur i la fracció molar de A en el líquid si PA* = 400 mmHg, 

b) la fracció molar de A total, si el nombre total de mols de A i B en la fase líquida és el 

doble del nombre total de mols de A i B en la fase vapor. 

Sol.: a) pB* = 25 mmHg;   XA = 0.20;   b) XA = 0.40 

 

24. Els punts de fusió normal I d’ebullició normal de l'Ar son 83.8 i 83.3 K, el seu punt triple es 

troba a 83.8 K i 0.7 atm i els valors de temperatura i pressió critiques son 151K i 48 atm, 

respectivament. Digues si l'Ar es un sòlid, líquid o gas en les condicions següents 

a) 0.9 atm i 90 K 

b) 0.7 atm i 80K 

c) 0.8atm i 88K 

25. Considera una dissolució ideal de dos components B i C. Al gràfic següent hi ha 

representades les respectives pressions de vapor pures a l'equilibri respecte la fracció molar 

d'un dels components. 

 
Basant-te en la Llei de Raoult representa al gràfic: 

a) L'evolució de les pressions de vapor parcials de cada component i la pressió de vapor 

total de la mescla en funció de la composició. 

b) La corba del vapor. 

c) La zona bifàsica 

d) Per a una dissolució de composició qualsevol en equilibri amb el seu vapor, quin és el 

component més ric en cada fase? 

e) Digues com creus que afectaria un augment de la temperatura a la forma del gràfic? 

26. El benzè i el toluè formen una dissolució que es pot considerar ideal. A 20 C, la  pressió 

vapor del benzè és de 74.7 mmHg, i la del toluè 22.3 mmHg.  Basant-te en la Llei de Raoult: 

a) Calcula les pressions parcials i la pressió total del vapor en equilibri a 20 C  amb una 

dissolució de 50 g de benzè i 50 g de toluè. (Mbenzè=78.11 g/mol, Mtoluè=92.11 g/mol)  

b) Calculeu la fracció molar de cadascun dels components en la fase vapor.  



c) Representeu al diagrama P-X les corbes del vapor i del líquid i tota la informació 

possible corresponent a la mescla anterior. 

 
27. Es fa una mescla a parts iguals de dos components A i B sota unes condicions determinades 

de pressió. La temperatura normal d’ebullició del component A es superior a la de B. En dur a 

terme un procés de destil·lació fraccionada es troba que la composició del destil·lat es el 

component B pur, mentre que a la mescla inicial hi queda una mescla dels components.  

a) Fes una representació gràfica qualitativa del diagrama T vs composició per aquesta 

mescla. 

b) Podries aconseguir obtenir el component A pur en el destil·lat? Com? 

c) Es pot considerar que es tracta d'una mescla ideal? Que succeiria en aquest cas durant 

el procés de destil·lació fraccionada? 

28. Es fa una mescla a parts iguals de dos components A i B sota unes condicions determinades 

de pressió. La temperatura normal d'ebullició del component A és inferior a la de B. En dur a 

terme un procés de destil·lació fraccionada es troba que la composició del destil·lat és el 

component B pur, mentre que a la mescla inicial hi queda una mescla dels components.  

a) Fes una representació gràfica qualitativa del diagrama T vs composició per aquesta 

mescla. 

b) Representa també al gràfic una recta de connexió. 

c) Explica per quines condicions de mescla es podria aconseguir obtenir el component A 

pur en el destil·lat. 

29. La mescla binària líquid-líquid cloroform i acetona a la pressió d'1 atm forma un azeòtrop 

de composició molar xAcetona=0.30, que bull a 64 C. Se sap que, a aquella mateixa pressió, la 

temperatura d’ebullició del cloroform és de  0 C i que la de l’acetona és de 56 C. Contesta a les 

qüestions que segueixen: 

a) Considerant les dades numèriques indicades a l’enunciat  dibuixa de manera 

aproximada el diagrama T-x del sistema a la pressió indicada.  

b) Es disposa d'una mescla de cloroform-acetona amb proporció 1:1. Què succeirà en 

procedir a fer una destil·lació fraccionada de la mateixa?  

c) I en el cas hipotètic de què la mescla es comportés de forma ideal? 

 


